OBADYA
OBADYANIN rüyeti.
Rab Yehova Edom için şöyle diyor: RABDEN haber işittik, ve: Kalkın, ve ona karşı cenk
için kalkalım, diye milletler arasına elçi gönderildi. 2 İşte, seni milletler arasında küçük
ettim; sen çok hor görülmektesin. 3 Ey sen, kaya kovuklarında oturan, meskeni yüksek
olan, kendi yüreğinin kibri seni aldattı; o ki, yüreğinde: Kim beni yere indirir? diyor. 4 Sen
kartal gibi yükselsen, ve yuvanı yıldızların arasına koysan, oradan seni indiririm,
RABBİN sözü.
5
Eğer sana hırsızlar, gece haydutları, gelmiş olsalardı (sen nasıl helâk oldun!), ancak
kendilerine yetecek kadarını almazlar mı idi? eğer sana bağ bozucular gelmiş olsalardı,
artakalan bir kaç salkım bırakmazlar mı idi? 6 Esavın her şeyini nasıl eştiler! gizli
hazinelerini nasıl deştiler! 7 Seninle andlaşmış adamların hepsi seni sınıra kadar ilettiler;
seninle barışık olan adamlar seni aldattılar, ve seni yendiler; ekmeğini yiyenler senin
altına tuzak kuruyorlar. Kendisinde anlayış yok. 8 Ben o gün, RABBİN sözü, hikmetli
adamları Edomdan, ve anlayışı Esavın dağından yok etmiyecek miyim? 9 Ve herkes
öldürülerek Esavın dağından kesilip atılsın diye, ey Teman, senin yiğitlerin yılacaklar.
10
Kardeşin Yakuba edilen zorbalıktan ötürü seni utanç kaplıyacak, ve ebediyen kesilip
atılacaksın. 11 Sen karşıda dikildiğin gün, yabancılar onun malını sürdükleri, ve ecnebîler
kapılarına girip Yeruşalim için kura attıkları gün, sen de onlardan biri gibi oldun. 12 Fakat
kendi kardeşinin gününe, talihsizliği gününe bakma, ve felâketleri gününde Yahuda
oğulları üzerine sevinme; ve sıkıntı gününde büyük söz söyleme. 13 Felâketleri gününde
kavmımın kapısına girme; ve hem sen felâketleri gününde onların derdine bakma, ve
felâketleri gününde onların malına el uzatmayın. 14 Onun kaçaklarını kesip atmak için yol
ağzında durma; ve sıkıntı gününde onun artakalanlarını ele verme.
15
Çünkü bütün milletler için RABBİN günü yakındır; sen nasıl ettinse, sana öyle
edilecek; işlediğinin karşılığı kendi başına dönecek. 16 Çünkü mukaddes dağım üzerinde
nasıl içtinizse, bütün milletler daima öyle içecekler; evet, içecekler, ve sümürecekler, ve
sanki yokmuş gibi olacaklar.
17
Fakat Sion dağında kaçıp kurtulanlar olacak, ve o mukaddes olacak; ve Yakub evi
kendi mülklerini edinecek. 18 Ve Yakub evi ateş, ve Yusuf evi alev, ve Esav evi anız
olacak, ve onları yakacaklar, ve onları yiyip bitirecekler, ve Esav evi için artakalan kimse
olmıyacak; çünkü RAB söyledi. 19 Ve Cenubdakiler* Esavın dağını, ve Şefeladakiler*
Filistîleri mülk edinecekler; ve Efraim kırını, ve Samiriye kırını mülk edinecekler;
Benyamin de Gileadı mülk edinecek. 20 Ve Kenânlılar arasında olan bu İsrail oğulları
ordusunun sürgünleri Tsarefata kadar mülk edinecekler; ve Sefaradda olan Yeruşalimin
sürgünleri Cenub şehirlerini mülk edinecekler. 21 Ve Esavın dağına hüküm vermek için
Sion dağına kurtarıcılar çıkacak; ve kırallık RABBİN olacak.
* İbranice, Negeb. Yahudanın cenup kısmı.
* Sahil ovasının şarkında bulunan dağlık yer.

